EVENTOS EM FEVEREIRO
DIA

03 SAB

HORA
10 às 15

ATIVIDADE
Confraternização Min. Família (res. Chico e Lauriceia)

IGREJA BATISTA DA BATALHA

IGREJA BATISTA DA BATALHA
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1º. Dom. – Dia da Aliança Batista Mundial

04 DOM

14

09h00

Culto dos Aniver.do Min. Infantil (IBB PRZ)

17h00

Ceia do Senhor (IBB CJA

19h00

Ceia do Senhor (IBB PZR)

20h30

1ª. Cantina em Prol Mês da Família (IBB PZR)

Dia Nacional do Conselheiro de Embaixador do Rei

15 QUI

14h30

Visita com 3ª. Idade (IBB PZR)

22 QUI

19h30

Reunião Mensal do Corpo Diaconal (IBB PZR)

18 DOM

09h00

Ceia do Senhor (Culto Matinal IBB PZR)

24 SAB

19h30
19h30

Programação REDEJOVEM (IBB PZR)
Aniversário MCM Cajá (IBB CJA)

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITOS
A IGREJA BATISTA DA BATALHA
existe para ADORAR a Deus,
PREGAR o evangelho, ENSINAR e
desenvolver discípulos de Cristo,
promover COMUNHÃO entre irmãos e
SERVIR ao próximo em amor.

ATIVIDADES SEMANAIS
DIA
SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SAB

DOM

HORA
19h30
14h30
19h30

ATIVIDADE
Culto de Adoração no Cajá (CJA)
Encontro das Mensageiras do Rei (CJA)
MCM – Culto Tarde com Deus (PZR)

19h30
19h30

Divisão de Crescimento Cristão (PZR)
Culto de Oração (PZR e CJA)
Encontro das Mensageiras do Rei (PZR)
MCM - Culto Rosa de Saron (CJA)
Encontro Min. Vida Plena (PZR)
SHBB - Sociedade de Homens (PZR)
Cultos e Estudos nos Lares

05h30

Culto de Oração com Heróis da Fé (PZR)

19h30
14h30

10h00

Encontro dos Embaixadores do Rei (PZR)

08h00

Discipulado para novos membros (PZR)

09h00

Culto Matinal (PZR e CJA)

10h15

Escola Bíblica Dominical (PZR e CJA)

17h00

Culto na IBB Cajá (CJA)

19h00

Culto na IBB Prazeres (PZR)

Av. Almirante Dias Fernandes, 261 – Prazeres (PZR)
Rua dos Sonhos, 100 – Cajá (CJA) / Fone: 3476-3304
www.igrejabatistadabatalha.com.br

Pastor Carlos Prado Oliveira

Boletim Informativo – FEVEREIRO 2018
Modelo bíblico – uma igreja dirigida por propósitos:
Devemos começar olhando para tudo o que a nossa igreja faz,
através da ótica dos propósitos colocados pelo Novo Testamento e
ver como Deus deseja que ela seja equilibrada em todos eles.
Vejamos At 2.42-47: “E perseveravam na doutrina dos apóstolos e
na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia
temor; e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos
apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em
comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o
produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade.
Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de
casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza
de coração, louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o
povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que
iam sendo salvos”.
A partir do texto percebemos cinco propósitos para a igreja: reunir;
edificar; adorar; ministrar; evangelizar. Igrejas fortes são construídas
sobre um propósito. Enfocando igualmente todos os cinco
propósitos, nossa igreja irá desenvolver um equilíbrio sadio, que
produzirá um crescimento duradouro. “Muitos são os planos do
coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá
(Pv 19.21).

Base para o trabalho da IBB
Mateus 22.37-40; 28.19,20
ADORAÇÃO: “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu
coração”
SERVIÇO: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”
MISSÕES: “Portanto, ide e fazei discípulos”
COMUNHÃO: “Batizando-os”
DISCIPULADO: “Ensinando-os a guardar”

Estes propósitos irão fortalecer as oito marcas de qualidade de uma
Igreja que cresce: Liderança capacitadora; Ministérios orientados
pelos dons; Espiritualidade contagiante; Estruturas funcionais; Culto
inspirador; Grupos familiares; Evangelização orientada para as
necessidades; Relacionamentos marcados pelo amor fraternal.
Planejamentos, programas e personalidades não duram, mas o
propósito de Deus prevalecerá.

PALAVRA DE GRATIDÃO

INFORME IBB

MINISTÉRIO REDE JOVEM
Louvamos a Deus pela vida de todos os jovens e
adolescentes pela realização de uma belíssima quinzena em
foco para glória de Deus. Oremos por nossa juventude, pela
liderança do Ministério RedeJovem, pelos pais e familiares.
Que possamos meditar e cumprir a Palavra de Deus,
conforme Efésios 6.1-4, que diz: Filhos, obedeçam a seus pais
no Senhor, pois isso é justo. "Honra teu pai e tua mãe", este é
o primeiro mandamento com promessa: "para que tudo te
corra bem e tenhas longa vida sobre a terra". Pais, não irritem
seus filhos; antes criem-nos segundo a instrução e o conselho
do Senhor.

NAVEGUE NO SITE IBB E FIQUE POR DENTRO DE TUDO Você sabia que no nosso site tem tudo sobre nossa igreja?
Navegue sempre que puder no nosso endereço eletrônico:
www.igrejabatistadabatalha.com.br e conheça o Calendário
2018, as atividades regulares e eventos especiais, pastorais,
lista de aniversariantes, nossa história, cadastro de membros,
vídeos, notícias, enfim, tudo para deixar os batalhenses por
dentro do que acontece na IBB e na denominação Batista.

MINISTÉRIO INFANTIL
Toda equipe do Ministério Infantil e colaboradores estão de
parabéns pela realização da Escola Bíblica de Férias de
Janeiro. As crianças que participaram foram impactadas e já
estão sonhando com a EBF de Julho. Que Deus abençoe e
capacite a todas as irmãs e irmãos que trabalham
voluntariamente, mas com muito amor e dedicação, abrem
mão de seu tempo e descanso para investir na salvação de
nossas crianças. NOSSO OBRIGADO DE CORAÇÃO!

GRUPOS FAMILIARES - A direção da IBB com o apoio do
Ministério Família no Altar vem conclamar as famílias
batalhenses a abrirem suas portas para realização de Estudos
da Bíblia em Família. O objetivo é fortalecer os membros e
suas famílias com conhecimento Bíblico. Seja um anfitrião,
procure o Min. Rodrigo de Geyza para maiores informações.

MUDANÇA DE HORÁRIO CULTO MATINAL X EBD
Que benção, mais que aprovada a mudança de horário. A
expressiva participação dos irmãos tanto no culto matinal,
quanto na EBD demonstram que foi uma excelente ideia.
Agradecemos a visão da irmã Geisiane Pimentel e o apoio do
nosso Pastor Carlos Prado e toda igreja que tem
correspondido com honrosa presença. Agradecemos,
também, aos músicos, operadores de som e multimídia que
têm cooperado com pontualidade e excelência para
prestarmos um culto que agrade a Deus, e ainda
agradecemos aos professores, secretário(a)s e diretores da
EBD que se empenham para trazerem instrução a luz dos
princípios eternos do Senhor contidos na Sua santa Palavra.
Fazemos nossas as palavras da Apóstolo Paulo em 1
Tessalonicenses 1.3: “Lembramos continuamente, diante de
nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado: o trabalho
que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a
perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor
Jesus Cristo.

Querido membro ou congregado, faça ainda hoje seu
cadastro através do nosso site:

www.igrejabatistadabatalha.com.br

CAMPANHA DE MISSÕES MUNDIAIS 2018 - Convidamos
todos os batalhenses para, desde já, orarem pela campanha
de missões mundiais que será enfatiza nos meses de março e
abril. Desde já contamos com toda igreja para orar e contribuir
para ultrapassarmos o alvo geral de R$ 14.000,00.

RUMO AOS 60 ANOS DA BATALHA – No próximo ano a
nossa igreja completará 60 anos. Queremos preparar nosso
lugar de adoração para as bodas de diamante. Vamos
implementar algumas obras de expansão e melhoria.
Contamos com ajudar e participação de todos os batalhenses.
E, se você tem algum acervo (fotos, jornais, boletins) que
possa ajudar a contar a nossa história, entregue para nossa
secretária, Elza Santana. ORE E COLABORE!

COMO É O CULTO QUE AGRADA A DEUS?
Nossas vidas devem ser um culto racional a Deus. Se assim o
for, nossa forma de falar, de vestir, de agir e tudo em nós
refletirá o caráter de Cristo. Quando nos reunimos para
“adorar” precisamos levar a sério o objetivo. Devemos fazer
em espírito e em verdade, com toda reverência e respeito
devidos ao Deus todo poderoso ao qual servimos. Assim
como reverenciamos uma autoridade secular, devemos, muito
mais, reverenciar a presença do Espírito Santo para ouvir sua
voz e elevar nossos pensamentos e orações aos céus.
Seguem alguns pontos que precisamos melhorar como Igreja
que ama ao Senhor:
- Pontualidade (devemos chegar 5 minutos antes de qualquer
culto ou programação)
- Concentração (precisamos evitar movimentos
desnecessários, conversas, uso de celular e tudo que quebre
a reverência)
- Exclusividade (a nossa adoração é para Deus, a motivação
para estarmos na igreja deve ser sempre o Senhor, tudo mais
é secundário)
“mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem
comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus
vivo, coluna e fundamento da verdade.” (1 Timóteo 3:15)

ANIVERSARIANTES DO MÊS
01 Manoela Araújo Oliveira
02 Edleuza Ma.S.Tavares de Lima
02 Marta Barbosa da Cunha
04 Marcela Freitas da Costa
04 Sandra Vieira Marques
05 Carol Gomes
06 Liliane Melo
06 Luciene Valéria da Silva
07 Edjane Machado da Silva
07 Verônica Betânia Serpa Oliveira
08 Gislayne Lima dos Santos
09 Emilyn Alves Dias
10 Eliel Rodrigues
11 Alef Caio Santos
11 Ana Paula de Assis
11 Hisarelle Gomes Barbosa
14 Antonieta Candida
14 Livia Leandro
14 Mereide Maria dos S. Silva
15 Juciélia Fonseca dos Santos
17 Dayse Cavalcante

17 Joab Gomes da Silva
18 Jacinta da Silva
18 Nildo Cândido Machado
19 Célia Ferreira da Silva
19 Julianne Ribeiro
19 Onézio Pedreira Oliveira
20 João Gabriel Vicente
20 Simone Sales Gomes
21 Daniel Cunha Santana Quirino
21 Elizabeth Lira
21 Leonildo da Silva
21 Marco Antônio Resende
21 Maria José Santos de Oliveira
23 Bruna Brito
23 Estevão Machado
23 Jaqueline Machado da Silva
26 Geyza Lustosa
27 Wilma Alves
28 José Amaro de Souza
28 Rosineide Silva
28 Yasmin Suanne

Louvarei ao Senhor por toda a minha vida; cantarei louvores
ao meu Deus enquanto eu viver. (Salmos 146:2)

